
 

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ 

 2020. November 23. – November 28.  
 

 2020.11.23. Hétfő 

„A” menü: Zöldalmás körtekrémleves fahéjas túrógaluskával (1, 4, 8) 

„B” menü: Falusi legényfogó leves mini zsemlegombóccal (1, 3, 4, 8) 

 

„C” menü: Pisztáciás sajtkrémmel töltött csirkemell rolád bacon köntösben körtés burgonyapürével (1, 6, 8) 

„D” menü: Brassói aprópecsenye 

„E” menü: Bébispenóttal töltött rántott sajt szezámmagos bundában rizibizivel és tartármártással (1, 4, 8, 12) 

„F” menü: Rizsfelfújt barack levárral (1, 4, 8) 

 

 

2020.11.24. Kedd 

„A” menü: Gyömbéres-sült almás sütőtök krémleves pirított tökmaggal és tökmagolajjal (8) 

„B” menü: Jókai bableves csipetkével (1, 3, 4, 8) 

 

„C” menü: Füstölt sajtos fetakrémmel töltött rántott csirkemell petrezselymes burgonyával (1, 4, 8) 

„D” menü: Sertéskaraj rókagombás vadas mártásban szalvétagombóccal (1, 3, 4, 8) 

„E” menü: Gorgonzolás-tejszínes penne pirított dióval (1, 4, 6, 8) 

„F” menü: Rizsfelfújt barack levárral (1, 4, 8) 

 

 

2020.11.25. Szerda 

„A” menü: Kakukkfüves sült fokhagyma krémleves ropogós bacon kockákkal (1, 8) 

„B” menü: Frankfurti leves (1, 8) 

 

„C” menü: Fűszeres csirkeszárnyak steak burgonyával és joghurtos mártogatóssal (8) 

„D” menü: Paradicsomos húsgombóc spagettivel (1, 4) 

„E” menü: Rókagombás rizottógolyók kukoricapelyhes bundában habos burgonyapürével (1, 4, 8) 

„F” menü: Rizsfelfújt barack levárral (1, 4, 8) 

 

 

2020.11.26. Csütörtök 

„A” menü: Zöldalmás körtekrémleves fahéjas túrógaluskával (1, 4, 8) 

„B” menü: Jókai bableves csipetkével (1, 3, 4, 8) 

 

„C” menü: Szegedi töltött sertésborda hagymás tört burgonyával (1, 4, 8) 

„D” menü: Hawaii csirkenyárs kukoricás rizzsel (1, 11) 

„E” menü: Harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával (1, 4, 5, 8) 

„F” menü: Rizsfelfújt barack levárral (1, 4, 8) 

  



 

GRAND HOTEL GLORIUS HETI MENÜ 

 2020. November 23. – November 28.  
 

2020.11.27. Péntek 

„A” menü: Gyömbéres-sült almás sütőtök krémleves pirított tökmaggal és tökmagolajjal (8) 

„B” menü: Falusi legényfogó leves mini zsemlegombóccal (1, 3, 4, 8) 

 

„C” menü: Füstölt sajtos fetakrémmel töltött csirkemell rizibizivel (1, 4, 8) 

„D” menü: Grillezett sertésmáj kecskesajttal, karamellizált almával és habos burgonyapürével (8) 

„E” menü: Tejfölös burgonyafőzelék Vega Stefánia vagdalttal (1, 3, 4, 8) 

„F” menü: Rizsfelfújt barack levárral (1, 4, 8) 

 

 

2020.11.28. Szombat 

„A” menü: Zöldalmás körtekrémleves fahéjas túrógaluskával (1, 4, 8) 

„B” menü: Frankfurti leves (1, 8) 

 

„C” menü: Pisztáciás sajtkrémmel töltött csirkemell rolád bacon köntösben körtés burgonyapürével (1, 6, 8)  

„D” menü: Brassói aprópecsenye 

„E” menü: Gorgonzolás-tejszínes penne pirított dióval (1, 4, 6, 8) 

„F” menü: Rizsfelfújt barack levárral (1, 4, 8) 

 

 

 

 

Az elviteles menü ára: 

2 fogás leves+főétel vagy főétel+desszert   1.290,-Ft/adag 

3 fogás leves+főétel+desszert   1.590,-Ft/adag 

 

 

 

Ebéd rendelés: 

Telefonszám: 06 62 511 - 064 

E-mail cím: info@glorius.hu 

 

 

 


